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התנועה פנתה למפקחת על  – לעצור את עסקת מכירת הפנסיות של הישראלים לחברה סינית
הסינית תקבל את היתר  Yango Fujianהביטוח בדרישה שלא לאשר את העסקה בה חברת 

העסקה הזו מסוכנת . המנהלת חלק גדול מהפנסיות של אזרחי ישראל, השליטה בחברת הפניקס
ההעברה מיד ליד של השליטה בפנסיות וקיבוע המצב הריכוזי המסוכן של שוק : מסיבות רבות

ל ההעברה של השליטה לתאגיד זר שהרשויות בישרא; הפנסיות במקום החזרת השליטה לציבור
העברת ; עלולות להתקשות לפקח עליו ולוודא שהוא שומר על אינטרס האזרחים החוסכים לפנסיה

שוק שהחוב בו גדל פי שלוש בשנים האחרונות ושהשקיפות בו  –השליטה דווקא לחברה סינית 
יש לפזר את השליטה הריכוזית המסוכנת ולמכור את מניות , במקום זאת. היא מהנמוכות בעולם

נציין שגם בעבר התנועה פעלה נגד שתי עסקאות ; ור הרחב באמצעות הבורסההחברה לציב
והעסקאות אכן  –דומות של מכירת השליטה בחברות ביטוח ופנסיה ישראליות לחברות סיניות 

 .נמנעו
 

הרפורמה האחרונה בחוק משק החשמל ביטלה בפועל את מעמדה  - ?רשות החשמלמה קורה ב
והכפיפה אותה  (המפקח על משק החשמל וחברת החשמלהגוף ) העצמאי של רשות החשמל

הרפורמה לוותה באזהרות מצד התנועה על חשש ממשי שמשק החשמל ייסוג . למשרד האנרגיה
מצב בו קבוצות  –למצב הבעייתי בו היה נתון לפני למעלה משני עשורים טרום הקמת הרשות 

בניגוד לטובת , אינטרסים קטנות ושיקולים פוליטיים צרים הכתיבו את מדיניות תעריפי החשמל
כבר עכשיו פורסם שהתחילו לבטל נהלים המחייבים את חברת החשמל בשקיפות . הצרכנים

 .פורסם גם שנעשה מינוי של אדם בעל זיקה פוליטית לשר האנרגיה ועוד, ומאפשרים פיקוח עליה
הוזל  שבתקופה הזולמרות  – 5102הרשות גם לא הפחיתה את תעריפי החשמל מאז ספטמבר 

; שקליםכחצי מיליארד לחברת החשמל ונחסכו  באופן מובהקסל הדלקים של חברת החשמל 
וכן  –התנועה פנתה לרשות החשמל ודרשה שתעמיד אך ורק את האינטרס הציבורי מול עיניה 

רשות החשמל חייבת . תישמר העצמאות של רשות החשמלפנתה לשר האנרגיה בדרישה ש
 .להיות עצמאית ואפקטיבית וחייבת לשמור על האינטרס הציבורי

 
, לפי פרסומים – ?האם שופט הסתיר את קשריו עם מיליארדר והעניק לו יחס מועדף בפסיקה

גא דירות שבבעלות המיליארדר שר 52פסק השופט המחוזי החדש אביגדור דורות כי השכרת 
שדרשו ברשות המיסים  21%במקום , 01%בירן לא נחשב כעסק ואישר לו לשלם מס מופחת של 

: חשוב אלא שלפי פרסומים השופט דורות לא חשף פרט די. מיליון שקל 0.2-במשמעות של כ –
התנועה פנתה לנציב  ;הוא ייצג כעורך דין פרטי חברות שבבעלותו של בירן –שלפני מינויו לשופט 

על השופטים בקריאה לעריכת בדיקה בעניין בשל חשש כבד להפרת כללי האתיקה התלונות 
 .לשופטים
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, לבנקים₪ מיליארד  2-לא פחות מ, י פרסומים"עפ, הטייקון אליעזר פישמן חייב – פרשת פישמן

עם זאת נראה שהולכים לסדר לו . לקופה הציבורית, כלומר –הוא חייב במיסים ₪ מיליון  091ועוד 
בתנאים מפליגים שאף אזרח מהשורה לא היה זוכה להם אם היה " לוקס-דה"הליך פשיטת רגל 

עורך הדין שביקשו למנות ככונס הנכסים  –אם זה לא מספיק . חייב כסף לבנק או לרשויות המס
יש כאן חשש ברור ! נקים שפישמן חייב לו כסףדין שמייצג את אחד הב-הוא אותו עורך –בפרשה 

לכונס הראשי ולמנהל רשות המיסים , ומובהק לניגוד עניינים ועל כן התנועה פנתה ליועץ המשפטי
ויביאו למינוי של כונס אובייקטיבי שיהיה מחויב לאינטרס הציבורי  –בדרישה שיתנגדו למינוי הזה 

 .ולא לאינטרס של פישמן או של הבנקים
 

, ש"התנועה פנתה ליועמ - קריאה להקפאת מינוי ופתיחה בחקירה: ות פרסום הקלטותבעקב
ח "ל גיל ממון לראש מצ"ל המשטרה בקריאה כי יורו על הקפאת מינויו של סא"ל ולמפכ"לרמטכ

זאת בעקבות פרסום הקלטות שחשפו . ר הנוכחי"א והפצ"ויורה על חקירה כנגדו וכנגד ראש אכ
 -כנגד מי שעתיד להחליפו בתפקידו , ח היוצא"ראש מצ, מ ארז רבן"אלחשדות רבים וקשים מצד 

בהקלטות עלו טענות כנגד ממון במסגרת תלונה שהוגשה כנגדו בעבר וכוללת  .ל גיל ממון"סא
עינויים , שמהם עולות לכאורה עבירות פליליות וביניהם חשדות על תפירת מכרזים, חשדות קשים

 .את מפקדים ועודהונ, שיבוש הליכי משפט, פסולים
 

ר ועדת "התנועה פנתה ליו – לא להצעת החוק שנועדה לפטור ראש ממשלה מחקירות פליליות
כ דודי "בדרישה שלא להעלות את הצעת החוק של ח, כ ניסן סלומיאנסקי"ח, חוק ומשפט, חוקה

 ,לעמדת התנועה". קלים"שנועדה לפטור ראש ממשלה מכהן מחקירות פליליות בנושאים , אמסלם
ואין לה כל מקום במשטר , הצעת החוק המיועדת מהווה שפל חדש של פגיעה בשלטון החוק

התפיסה לפיה דין אחד חל על : שלטון החוק הוא אחד מיסודות השלטון הדמוקרטי. דמוקרטי
 .ואין אדם המצוי מעל החוק, החל מהאזרח הפשוט ועד לשועי הארץ, כולם

 
התנועה תוכל : ישג חשובה – בחברת החשמלות תהתקדמות חשובה בתיק של חושף השחי

האינטרס הציבורי וההגנה על , להשמיע את קולה ואת ההיבט החשוב של המאבק בשחיתות
; חושף השחיתות בחברת החשמל –במסגרת ההליך המשפטי של מורן גינוסר , חושף השחיתות

אותה  – פוטר מעבודתו לאחר שחשף תקלות במערכות שרכשה החברה מחברת סימנסגינוסר 
 .מיליון דולר 51חברה שמעורבת בפרשת שחיתות במסגרתה כבר הודתה ששילמה שוחד של 

וכן  -הודיע המבקר הפנימי שיבדוק את טענותיו של חושף השחיתות , בעקבות התערבות התנועה
התנועה בנוסף . כתבי אישום כבר הוגשו נגד בכירים בחברת החשמל. את הנושא של פיטוריו

חוק חופש המידע מול חברת החשמל ורשות החשמל כדי להביא לחשיפת היבטים במסגרת  פעלה
 –כעת התקבלה בקשתה של התנועה להצטרף להליך כידידת בית המשפט . קריטיים של הפרשה

 .ולהיאבק על מעמדו של מורן בפרשהעל מנת שתוכל לייצג את האינטרס הציבורי 
 

עשרות אחוזים מפעילות התנועה  – האחרונהפעילות התנועה במישור המוניציפאלי בתקופה 
דווקא שם , ולמרות שהמאבקים האלה לא עושים כותרות –נעשים במישור המוניציפאלי 

מתרחשת הרבה מהשחיתות ושם מנוהל הרבה מאוד הכסף הציבורי מצורפת דוגמא אחת מבין 
 : יום בתחום זה-אינספור פעולות שהתנועה מבצעת יום

 

 נועה פנתה לשר הפנים בעניין חלוקת התפקידים בוועדות החובה של הת - קריית ביאליק  
התנועה מבקשת משר הפנים . חברי אופוזיציה לא שובצו לפי ההרכב הסיעתי. מועצת העיר

, להורות לעירייה למנות נציגים בוועדות החובה מכל הסיעות על מנת להבטיח ייצוג הולם ויחסי
 .קי חו"כנדרש עפ

 

ע בבקשה לקבלת מידע בנוגע לפרויקט "התנועה פנתה למשרד התחבורה וחברת נת - אביב-תל  
הפנייה נעשתה בעקבות פרסומים בתקשורת על כך . במטרופולין תל אביב" חנה וסע"חניוני 

על פי  .ייסגרו בגלל היענות כמעט אפסית, מקומות חנייה 5,711בעלי תפוסה של , שהחניונים
 .שירדו לטמיון₪ מליון  22-חניונים שנסגרו הייתה כעלות הכשרת ה, אותם פרסומים


